
THÔNG TIN CHI TIẾT 3 DÒNG THẺ TÍN DỤNG CỦA VIB 

 
1. Thông tin chung: 

 

Dòng thẻ 2in1 Happy Drive Travel Élite 

 

Phí thường niên thẻ chính 
 

599,000VND 
 

899,000VND 
 

1,299,000VND 

 
Thời gian miễn lãi 

Tối đa 55 ngày (Tối đa 25 ngày kể từ 

ngày lập bảng sao kê) 

Tối đa 55 ngày (Tối đa 25 ngày kể từ ngày 

lập bảng sao kê) 

Tối đa 55 ngày (Tối đa 25 ngày kể từ ngày 

lập bảng sao kê) 

Ngày lập bảng sao kê Ngày 10 hàng tháng Ngày 10 hàng tháng Ngày 20 hàng tháng 

Hạn mức 15-600triệu 36-600triệu 60triệu - 2 tỷ 

Lãi suất 36% 34% 28% 

Thanh toán tối thiểu 5% 5% 5% 

Phí ngoại tệ 3.50% 3.50% 3.50% 

Hạn mức rút tiền mặt 50% hạn mức thẻ 50% hạn mức thẻ 50% hạn mức thẻ 

Số lần rút tiền mặt tối đa/ ngày 10 lần 10 lần 10 lần 

Phí ứng/rút tiền mặt 4% (tối thiểu: 100.000 VNĐ) 
4% (tối thiểu: 100.000 VNĐ) 4% (tối thiểu: 100.000 VNĐ) 

Lãi suất áp dụng cho các giao dịch rút 

tiền (thời điểm bắt đầu tính lãi từ 

thời điểm rút) 

 
 

3%/tháng 

 
 

2.83%/tháng 

 
 

2.33%/tháng 

 
 

2. Ưu đãi: 

 
 

Dòng thẻ 

 
 

2in1 

 
 

Happy Drive 

 
 

Travel Élite 

 

 
Ưu đãi cho KH của Bamboo Airways 

 
Tặng 1500 điểm thưởng khi khách 

hàng mở thẻ qua Bamboo Club và 

kích hoạt thẻ thành công 

 
Tặng 1500 điểm thưởng khi khách hàng 

mở thẻ qua Bamboo Club và kích hoạt 

thẻ thành công 

 
Tặng 2300 điểm thưởng khi khách hàng 

mở thẻ qua Bamboo Club và kích hoạt 

thẻ thành công 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ưu đãi theo tính năng thẻ 

(KH được ưu đãi khi sở hữu thẻ VIB) 

Miễn phí thường niên năm thứ 1 khi 
chi tiêu 6 triệu trong vòng 30 ngày kể 
từ ngày kích hoạt thẻ và không quá 
45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ 

Miễn phí trường niên năm 2,3,4,5 khi 
chi tiêu 60 triệu trong vòng 30 ngày 
kể từ ngày kích hoạt thẻ và không 
quá 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ 

Chi tiết tham khảo tại: 
https://www.vib.com.vn/vn/promoti
on/detail?promotionId=4313688&na
me=Mien-phi-thuong-nien-tron-doi-
danh-cho-chu-the-tin-dung-mo-moi 

Miễn phí thường niên năm thứ 1 khi chi 
tiêu 10 triệu trong vòng 30 ngày kể từ ngày 
kích hoạt thẻ và không quá 45 ngày kể từ 
ngày phát hành thẻ 

Miễn phí trường niên năm 2,3,4,5 khi chi 
tiêu 60 triệu trong vòng 30 ngày kể từ ngày 
kích hoạt thẻ và không quá 45 ngày kể từ 
ngày phát hành thẻ 

Chi tiết tham khảo tại: 
https://www.vib.com.vn/vn/promotion/de
tail?promotionId=4313688&name=Mien-
phi-thuong-nien-tron-doi-danh-cho-chu-
the-tin-dung-mo-moi 

Miễn phí thường niên năm thứ 1 khi chi 
tiêu 20 triệu trong vòng 30 ngày kể từ ngày 
kích hoạt thẻ và không quá 45 ngày kể từ 
ngày phát hành thẻ 

Miễn phí trường niên năm 2,3,4,5 khi chi 
tiêu 100 triệu trong vòng 30 ngày kể từ 
ngày kích hoạt thẻ và không quá 45 ngày kể 
từ ngày phát hành thẻ 

Chi tiết tham khảo tại: 
https://www.vib.com.vn/vn/promotion/de
tail?promotionId=4313688&name=Mien-
phi-thuong-nien-tron-doi-danh-cho-chu-
the-tin-dung-mo-moi 

 
Hoàn tiền đến 6% cho các giao dịch 
thanh toán trực tuyến nước ngoài 

Hoàn tiền đến 3% cho các giao dịch 
thanh toán trực tuyến trong nước 

 

 
 

 
Hoàn tiền 30% phí dịch vụ tại Trung 

tâm/Xưởng bảo dưỡng xe ô tô, lên đến 2 

triệu/năm 

 
 
 

Phí giao dịch ngoại tệ 1.75% 

Thoải mái chi tiêu, mua sắm ở nước ngoài 

với phí giao dịch ngoại tệ tốt nhất thị 

trường, chỉ 1.75% 

Tặng 300,000 VNĐ cho các giao dịch 
lưu thông tin thẻ trong vòng 90 ngày 

kể từ ngày phát hành thẻ 

(Tối đa cho tất cả các ưu đãi trên là 

600,000 VNĐ/kỳ sao kê) 

 
 
 
 

 
Tặng đến 500 lít xăng mỗi năm 

Tặng 30 lít xăng cho mỗi 10 triệu đồng 

thanh toán phí bảo hiểm Prudential từ 

thẻ tín dụng VIB qua chức năng Thanh 

toán hóa đơn trên Dịch vụ Ngân hàng 

điện tử/Ứng dụng ngân hàng di động 

(MyVIB) của VIB 

Tặng 5 lít xăng cho mỗi 10 triệu đồng chi 

tiêu tích lũy 

Không giới hạn thời gian tích lũy 

 
 

Chương trình MasterCard Airport 

Experiences 

Đặc quyền sử dụng hơn 1.000 phòng chờ 

tại các sân bay trên toàn thế giới 

Miễn phí sử dụng 4 lần/năm cho thẻ 

chính và 4 lần/năm cho mỗi thẻ phụ 

Ưu đãi lên đến 10% các hạng mục mua 

sắm, ăn uống, spa ở các cửa hàng đối tác 

tại sân bay. 

Dễ dàng đăng ký và tra cứu phòng chờ 

miễn phí với ứng dụng MasterCard 

Airport Experiences (MCAE). 

Chỉ cần xuất trình thẻ VIB Travel Élite 

hoặc đăng ký tài khoản trên ứng dụng 

MCAE để hưởng toàn bộ các ưu đãi trên. 

 
 

 
Đổi lít xăng nhanh chóng và linh hoạt 

 
Bạn có thể chủ động đổi lít xăng tích lũy 

thành phiếu mua xăng, phí thường niên, 

tiền mặt, quà tặng thông qua MyVIB với 

thao tác chưa đầy 30 giây. 

 
 

Đổi dặm thưởng nhanh chóng và linh hoạt 

Bạn có thể chủ động đổi dặm thưởng tích 

lũy thành dặm bay, phiếu mua hàng, phí 

thường niên, tiền mặt, quà tặng thông 

qua MyVIB với thao tác chưa đầy 30 giây 

 
Tận hưởng gói ưu đãi Flexi Benefits 

(Dữ liệu chuyển vùng quốc tế miễn 

phí 500MB/3 ngày qua Flexiroam; 

Bảo hiểm Điện thoại di động và Mua 

hàng Thương mại Điện tử.) 

 
Tận hưởng ưu đãi không giới hạn xuyên 

suốt hành trình của bạn dành riêng cho 

bạn từ VIB và Mastercard (Link tham 

khảo: 

https://www.vib.com.vn/vn/promotion) 

 
Tận hưởng ưu đãi không giới hạn xuyên 

suốt hành trình của bạn dành riêng cho 

bạn từ VIB và Mastercard (Link tham 

khảo: 

https://www.vib.com.vn/vn/promotion) 

 

Tận hưởng ưu đãi không giới hạn 

xuyên suốt hành trình của bạn dành 

riêng cho bạn từ VIB và Mastercard 

(Link tham khảo: 

https://www.vib.com.vn/vn/promot 

ion) 

  

Tích lũy điểm cho mọi chi tiêu. 

Đổi điểm tích lũy thành phiếu mua hàng, 

phí thường niên, tiền mặt, quà tặng thông 

qua MyVIB với thao tác chưa đầy 30 giây. 
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